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Ya§am kimi onemsiz, kimi daha ciddi - ve bazilari da 9 0 k onemli 
sorularla doludur. 

$u anda bu satirlari okurken bile kafanizda sagliginiz, parasal 
dunamunuz, i§iniz, aileniz ya da geleceginiz hakkinda sorular olabilir. 

A m a sorularin en biiyiigu ve en onemlisi, Tanri ve sizin O'nunla 
olan ili§kinizle ilgili olanidir. Ya§amda bundan daha onemli hi^bir §ey 
yoktur. tyi bir saglik, parasal giivence, saglam bir i§, mutlu bir aile ve 
umut dolu bir gelecek, bunlar hep insanlarin istedigi §eylerdir. Ancak 
bunlar bile Tanri ile a^ik ve kesin - ve sonsuza dek siirecek olan canli 
bir ili§kiniz olmadikcja ge9ici ve sonunda anlamsiz olacak §eylerdir. 

Bunu izleyen sayfalarda bu tur bir ili§kinin neden bu denli acilen 
gerekli bir §ey oldugunu ve ger^ekle^mesinin nasil miimkiin oldugunu 
goreceksiniz. 

Bunu izleyen sayfalardaki sorular herhangi bir kijinin sorabilecegi 
en ciddi ve onemli sorulardir. Yanit lar ise herkesin duymasi 
gerekenlerdir. 

Lutfen bu sayfalan sonuna dek ve dikkatle - ve eger gerekiyorsa 
bir kezden fazla okuyun. 

igerdikleri mesaji kagirmayi goze alamazsiniz. * 

•Bundan soma, kitap bajliklan han?, tilm italikler Kutsal Kitap'lm (yani Tevrat, Zebur ve IncWien) 
alintilardir. Bu ayetlerin Kutsal Kitap'U bulunduklari yerler elinizdeki kitabin son sayfasinda belirtilmi§tir. 
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Orada Kimse Var Mi? 
Temel soru budur. Eger Tann yoksa, O'nu aramak anlamsiz bir 

§eydir. Tann 'ya gelen herkes O 'nun var olduguna inanmalidir.' 
Tann'nin varligini matematiksel bir §ekilde "kanitlamak" irnkSnsiz 
oldugu halde kanitlar 90k inandincidir. 

Evrenin var olmasini ele alalim. Evrenin var olu§unun bir rastlanti 
sonucu ger9ekle§tigim soylemek kafalarda bir siirii sorunun olu§masina 
neden olur ve bunlardan hi9birini yanitlamaz. Ayni §ey, "diinyamizin 
giine§in patlamasi sonucu olu§tugu" kurami i9in de ge9erlidir. Omegin 
ham maddeler nereden geldiler? Buyiik bir patlama bile hi9bir §eyden 
bir §ey yaratamaz! Evrim diijiincesi yaygin oldugu kadar da zayif bir 
kuramdir; yeryiizunde var clan inanilmaz derecede hayret verici 
karma§ikliga sahip canhlan bir yana birakalim, nasil olur da "hi9bir 

§ey" evrim ge9irip "bir §ey" olabilir?** 

Biitiin diger kuramlar da ayni derecede zayiftir. Tek doyurucu 
yanit §udur: Ba^langigta Tann gokleri ve yeri yaratti} Dunyamiz 
"kendisinde zaten her zaman var olmu§ clan" maddeleri i9eren ve 
biiyuk bir rastlanhnin anlamsiz bir sonucu olan bir yer degildir. 

••Bu burada ele almamayacak kadar bttyOk ve kaniia?ik bir konudur. Eger evrim konusu kafania 
kurcaliyorsa Prof. Dr. H. M. Morris tarafindan yazilan Yaratiltf Modeli adli kitobi okumanm Sneririz. 



Bununyerine, evren Tanri 'nin emri uzerine olu:^mu§tur. §dyle ki, 
goriinen §eylergdriinmeyenlerden olu§mu^tur. ^ Doganin bir bajlangici 
vardi ve dogayi yaratan Tann'ydi. (^iinkii O soyleyince, her §ey oldu; 
O buyurunca, her §ey goriindii.'^ 

B u gerfek, uzayin buyiiklugunden mikroskobik organizmalara 
kadar her §eyi bir arada tutan evrensel yasalar ve her yerde gorunen 
hayret verici diizen ve plan tarafindan saglamla§tinlir. Ancak plan 
olmasi i9in plani yapan biri ve yasalann olmasi i f in de yasalan yapan 
bin gereklidir - ve bunlann her ikisi de Tann ' dir! Diinyayi ve iginde-
kilerin tumiinu yaratan, gogun ve yerin Rabbi olan Tann'dir. 

Ancak Tanri 'nin "diinyayi yarattiginin en kuwet l i kaniti" insanin 
kendisidir. Insan diger hayvanlardan farkli olarak adina "ki§ilik" 
dedigimiz bir §eye sahiptir; akiUica kararlar alir, bir vicdani vardir ve 
dogru olanla yanli? olan arasinda bir ayrim yapabilir. Sevebilir ve 
merhamet duyabilir. Hepsinden ote i9inde bir tapinma giidusii vardir. 
Buti in bu nitelikleri nereden almi§tir? B u nitelikleri, ne evrim ne de 
bir rastlantilar zincin ortaya 9ikarabilirdi. Konuya verilecek en a9ik 

yanit §udur: RAB Tanri, insani topraktanyaratti ve burnunaya^am 
sohtgunu iifledi. Boylece insan ya^ayan varlik oldti.^ Insan bir 
raslanti sonucu olu§mami§tir; evrenin Yaraticisi tarafindan §a§ilacak 
ve hu^u duyulacak bir bigimdeyaratilmi^tir.'' 



Tann §imdi de Konu§uyor Mu? 
B u 9 0 k onemli bir sorudur. Eger kendi kendimize birakilirsak 

bizler Tanri 'dan tamamiyla habersizizdir. Tann'nin gizetnlerinin 
derinligini hulabilir mi sin ? En Yiice Olan Tann 'nm giiciiniin sminni 
ara^tirabilir misin?^ Tann bizim anlayi?imizin 90k otesindedir ve 
O'nun Kendisini bize bildirmesine gereksinimimiz vardir. 

Tann'nin Kendisini bizlere bildirmesinin ana yollanndan biri de 
dogadir. Gokler Tann 'nm yiiceligini agiklar, gok kubbe ellerinin 
eserinigosterir.' Evrenin buyuklugu ve hayret verici dengesi, i9indeki 

§eylenn 9e?idiligi ve giizelligi, onu yaratan Tann hakkinda 90k §ey 
a9iklar. Dogaaraciligiyla Tann bize gucununbuyuklugunu, zekasinin 
hu§u vericiligini ve hayal guciinun parlakligini gosterir. Diinyamn 
yaratdi§mdan beri, Tann 'nm goriinmeyen nitelikleri, yani sonsiiz 
giicii ve Tanrdigi, O 'nun yaptiklanyla anla^darak agikqa gorii-
liiyor. Bu nedenle dziirleriyokturi" 

Birbirimizle iletijim i9 indeyken sozlere biiyiik bir onem verinz. 
Tann da insanlarla sozieri - Kutsal Kitap'ta. yazili olan sozleri 
araciligiyla ileti§im kurmu§tur. Eski Anlla^ma'da. (Tevral ve Zebur) 
hemen hemen 4000 kez, "Rab konu§tu," "Rab emretti," "Rab dedi 
k i " sozlerinin kullanildigini goruyoruz ve bunlarin da 500 tanesi ilk 
be§ kisimda ge9er. B u yiizden Kutsal Kitap §6yle der: Kutsal 



yazilarm higbiri insanin isteginden kaynaklanmadi. tnsanlar Kutsal 
Ruh 'gaydnetilerek Tann 'nin sdzlerini ilettiler.'^ 

Ba§ka hicjbir kitapta, Tann tarafindan konu§tuklarini iddia edip 
bundan sonra da soyledikleri harfi harfine yerine gelen insanlarin 
sayisiz miktardaki a îk ve aynntili peygamberligini bulamayiz. Biitiin 
bunlann bir rastlanti sonucu ger^eklejmedigi de dogrudur ve ciddiye 
alinmalidir. 

Sonra bir de Kutsal Kitap\n insanlarin ya?amlarindaki etkisi 
vardir. Dunya uzerinde ba§ka higbir kitabin Kutsal Kitap kadar ya§am 
degi§tirici etkisi olmami§tir. Binlerce yildir milyonlarca insan ki§isel 
derfeyimleriyle kanitiami§lardir ki: RAB'bin yasasi yetkindir, laze 
giig verir cana; RAB'bin soyledikleri kesindir, safa akil verir. 
RAB'bin kurallan dogrudur, yiiregi sevindirir, RAB 'bin buyruklari 
i^iktir, gozleri aydmlatirA^ 

iki bin yil boyunca hi^bir uzman hangi konuda olursa olsun Kutsal 
Kitap'ta. hifbir yanli§ oldugunu kanitlayamami§tir.*** Bunun nedeni 
Kutsal Yazilarm tiimii Tann esini olmasidir.^^ Bundan otiirij onu 
insan sozii olarak degil, gergekte oldugu gihi Tann sozii olarak"^ 
benimsemeliyiz. 



Tanri Nasildir, Neye Benzer? 

Bundan sonra yuzylize gelmemiz gerekliliginin besbelli oldugu 
sonj budur. Tann 'n in var oldugunu kabul etmekle, Tann'mn 
bizimle, yarattigi doga ve Kutsal Kitap'm sayfalari araciligiyla 
sbyle§tigini kabul etmek iki ayn jeydir A m a bunlardan da fazlasini 
bilmemiz gerekmektedir. Gergekten de Tann nasildrr ve neye 
benzer? 

Kutsal Kitap bu gok bnemli soruya birgok agik ve olumlu yanit 
venr. A^agida bunlardan bazilarini bulacaksiniz. 

Tann ki^iseldir. Tann bir "§ey," bir "gug" ya da bir "etki" 
degildir. Kendisinin din ve ki§isel bir Varl ik oldugunu gbsteren 
bigimlerde du§unur, hisseder, arzular ve hareket eder. Ama 0 
sadece "yukaridaki" ya da bir 9e§it "supermen" degildir. Rab 
gergek Tann 'ciir; O ya^ayan Tann, sonsuz Krai 'dir.'' 

Tann tektir. Sadece bir tek gergek Tann vardir O der ki: Ilk 
ve son Benim; henden ba^jka Tannyoktur. '* Ancak Tann, Kendisini 
iig "biling merkezinden" olu§an bir "iiglii birlik" olarak tanitmi§tir; 
Baba, Ogul (Isa Mesih) ve Kutsal Ruh; bunlann her bin gergekten, 
biitunuyle ve ejit bir §ekilde Tann'dirlar Kutsal Kitap., Raha 
Tann'nin izzetinden soz eder," Tann'nin Sozii olan Isa Mesih' in 
Tann oldugunu soyler, ve Kutsal Ruh olan Rab'den soz eder 
Tann bir oldugu halde Tann'yi olu§turan ijg "k i j i l ik" vardir "** 

••••Bu konuyu incelemek isleyenlere Inan(; ve Kanit. L'l^lu Hirltk. ve fizellikle Htrisuyanh^in Ozu: 
Kitap 4 (Kt^ihgin Otesi: Tann 'mn L'<;lu Birhgi) kitaplanni oncnyoruz 



Tann ruhsaldir. Fiziksel boyutlari yoktur. Vucudu ve ebat ve 
jekil kavramlanyla agiklayabilecegimiz nitelikleri yoktur. Tann 
nihtiir, O'na lapinanlar da nihta ve gerqekte tapinma/idirlar.^^ 
Bunun anlami Tann'nin goriinmez oldugudur. Tann'yi [bir biitiin 
olarak] highir zaman hig kimse gormemi^iir.^'^ B u ayni zamanda 
Tann'nin bir zamanda bir tek yerde olmakla sinirli olmadigi, her 
zaman her yerde oldugudur: Rab, "Goklen ve yerleri hen doldur-
muyor miiyum?" diyor^" Bunun anlami ise Tann'nin her yerde 
olup biten her ?eyi 90k iyi bildigidir. B u sadece yaptiginiz ve soy-
lediginiz her §eyi degil, kafanizdan gegen her du?unceyi de kapsar. 

Tann sonsuzdur. Tann'nin higbir ba^langici olmami§tir. Kutsal 
Kitap'taki sozleri kullanirsak: Ezelden ehede kadar sen Tann 'sin.~^ 
Tann'nin var olmadigi bir zaman olmami§ti ve de olmayacaktir. 
Tann Kendini §6yle tanimlar: Var olan, var olmuf ve var olacak 
olan.-^ Ve sonsuza dek de aynidir: Ben RAB'bim, degi^memr^ 

Tann hala her zaman olmu? oldugu her ^eydir ve her zaman da 
oyle olmaya devam edecektir. 

Tann bagimsizdir. Ya§ayan diger butun varliklar insanlara ya 
da bazi §eylere ve en nihayet de Tann 'ya bagimlidirlar; ama Tann 
yarattiklanndan butunuyle bagimsizdir. Kendi kendine var olabilir. 



Hcrkese yc^am, soluk vc her :^L'yi vcrcn KcmJisi olJuguna ^ore, 
hir ^eye ^creksinniL'si varmi^ }^ihi O tin insan eliyle hizmct 

Tann kutsaldir. Knisallikia ^orkemli. heyheliyle 6\giiye 
dc^crdir."'^ Hi(;bir ^ey T a n r i n i n kutsall igiyla kiyaslanamaz 
Tamamiyla kusursu/ olan Rab'bin kmsallikla hcnzcri yokliir.-" 
Kiiisal Knap O'nun hakkinda ^oyle der Koluyc hakamayacak 
kadar suftir gozlenii. Aduleisizhgi h(>.)goremezsin Ve bu kutsal 
Tann her birimizden de kutsallik istemmde bulunur Bugun bize 
\erdigi emir "KulSal ohm, qiuiku hen kutsahm "dir 

T a n n adi ldir . Ruh aJulel Iiinnsi'dir-^ ve do^ruhik ve adalel 
lahliniN icmchdirlcrr' Tann sadece bizi Yaratan ve kuvvetlendiren 

olmakia kaimaz, ayni zamanda sonsuzluk ve kusursuz bir adaiet 
ve dogruluk iginde odullendiren ve cezalandiran Yargicimizdir. 
Yargilari o denli kusursuz bir adiNiktedir ki , en sonunda hi^ kimse 
haksizliga ugradigini soyleyemeyecektir 

T a n n kusursuzdur. Tannn in bilgisi kusursuzdur Tanri'nin 
^oziinden sakli olan highir .^cy yokliir. Kendisine hcsap verecegimi: 
Tanri'nin gozlcnnin oniindc her .'^cy giplak ve agiktir^" Tanri, 
butun du^unceienmiz ve yaptiklarimiz dahil ge9mi§te, jimdi ve 
gelecekte olan :jeylenn hepsini bilir Bilgeligi kusursuz ve bizim 
anlayi:?imizin tamamiyla otesindedir Ah! Tann nni zenginlik, 
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bilgelik ve tiilgisiiiin derinligi! () 'nun yargilari ne denii akd ermez, 
yollari da ne denii anla^ilmazdir!^^ 

Tann her ?eyin iizerinde hiikiim siirer 0 evrenin tek ve en 
iistiin yoneticisidir ve liigbir §ey O'nun kontrolunijn dijinda degildir 
Tann goklerde ve yerde. istcdiguii yapar ^- Tann igin kaza, rastlanti 
ve siirpnz diye bir §ey yoktur Dijnyanin tanhini O yazar ve her 
;ieyi kendi islcginin emeline uygun olarak diizenler" Tann'nin 
yapmayi segtigi i^lerde kimsenin bgiit ya da onayina ilitiyaci yoktur. 
Kimse, O'nun yapmayi uygun gordiigii bir ^eyi yapmasina engel 
olamaz Kimse O'nun clini tutup, O'na "Ne yaptin'i'" diyemez.^^ 

Tann'nin gucii her ?eye yeter. O gok gugludur Kendisi 
hakkinda §oyle demi^tir: "Ben biiliin insanli^^in Tanrisi olan 

Rahhim. Benim igin gok zor olan hir .'^ey var niidir'f'Bunun 
aniami, Tann'nin yaian soylemek, degi^mek, yanli§lik yapmak, 
gunah ijlemek, ya da Kendini inkar etmek gibi herhangi bir jey 
yapabilecegi degil, karaktenne uygun olan ^eylerden istedigi her 
jeyi yapabilecegidir 

Bunlar, Tann'nin Kendi tabiati ve karakten ile ilgili olarak Kut
sal Kitap'ta. bize agikladigi §eylerden bazilarinin kisaca ozetlendir 
Tann hakkinda aniamamiz imkansiz olan birgok ?ey oldugu halde 
Kutsal Kitap^ta Tann hakkinda anlayabilecegimiz ba^ka bazi 
gergekler daha vardir Tann cuila.silmasi imkansiz harikalar ve 
.saytsiz mucizeler yapar." Bu bakimdan Yiice Tann'yi tUmiiyle 



kavrayamayiz'^ ve insan zekasi ve mantigi bunu asla degi§tiremez. 
B u da bizi §a§irtmamalidir. Eger Tann'yi kolayca anlayabilseydik 
O artik bizim tapinmamiza layik olmazdi 

Ben Kimim? 
Cagda§ yajamin baski ve sorunlari, bir<;ok insani huzursuz bir 

§ekilde ya^amda bir aniam ve ama? arayi§ina sQruklemektedir. 
Tanri'nin kim oldugu hakkinda bir §eyler gordiik ama ya bizler*^ Biz 
neden variz? Neden buradayiz? Insan ya§aminin bir anlami ve amaci 
var mi' ' 

iyice anlamamiz gereken bir §ey varsao da insanlarin varolujlarinin 
anlamsiz olmadigidir K i ^ i , adina "insan" dedigimiz kullani?li bir 
pakette gelen rastgele atomlarin her nasilsa bir araya gelmesinden 
oIu?mami§tir. Kutsal Kitap bizlere insanin bilge ve kutsal bir Tann 
tarafindan yaratildigini vurgular. Tann insani kendi suretindcyaratti. 
Onu Tann 'ya henzcr kildi. In.sanlan erkek ve di§i olarakyaratti.^^ 
insan 90k geli§mi§ bir hay van ya da zanf ve kibar bir maymun olmanin 
gok otesindedir. Hayvanlar sebzelerden ve sebzeler minerallerden ne 
kadar farkliysa insan da diger hayvanlardan o kadar farklidir. Biiyiikli ik 
bakimindan kiyaslandiginda insan gune§, ay ve yildizlardan 90k 

ku9uktur ama Tann evrende insana e?siz ve saygin bir yer vermi§tir. 

Bunu Tann'nin insanlara verdigi ilk emirlerin binnde gorebiliriz; 
Yeryiizitne hiikmedin; denizdeki baliklara, gdkteki kii^lara, 
yeryiiziinde ya^ayan biitiin canlilara egemen olun.^'^ Insan butiin 
ya^ayan yaratiklann uzerinde yetki sahibi olarak yeryiizunde Tann'nin 
kijisel temsilcisi oldu. 



Ama insana ozel bir sayginlik da verilmi§ti. Tann'nin suretinde 
yaratilmak, Tann 'yla ayni bigim ve buyuklukte yaratilmak (Tann'nin 
§ekli ve ebadi olmadigini gormujtuk), ya da Tann 'n in butun 
niteliklenne kugultulmu? bir bigimde sahip olarak insanin minyatur 
bir Tann oldugu anlamina gelmez. Anlami, insanin kusursuz bir 
tabiata sahip olan ruhsal, mantikli, ahlakli ve sonsuz ya?ama sahip 
olarak yaratildigidir. Yam insan Tann'nin kutsal karaktennin gergek 
bir yansimasiydi. 

Dahasi, insan Tann'nin biitiin emirlerine uymayi sevingle ve 
surekli olarak segti ve bunun sonucu olarak da Tann 'yla kusursuz bir 
uyum iginde ya§adi. 0 zamanlar insan "kimlik arayi^i" iginde degildi! 
K i m oldugunu ve neden bu diinyada oldugunu kesin olarak biliyordu 
ve Tann'nin kendisine verdigi yen itaatle almi§ti. 

Ama bu durumdaki insan sadece dunyadaki yennden oturu 
doygunluk duymakia kalmiyordu, Tann da insandan ho^nuttu! Bunu 
bilmemizin nedeni A'///.sa/A'/to/;'in bize Tann'nin diinyayi veuzenndeki 
her §eyi, en iistiin ve mijkemmel yaratik olan insan dahil olmak iizere, 
yaratma i^i sona erdiginde Tann 'ninyaptigi her .^eyi gordiigiinii ve 
her ^eyin gok iyi oldiigumi soyleinesidir/" Tanhin o noktasinda 
kusursuz insanlar, kusursuz bir gevrede birbirienyle kusursuz biri l i jki 
ve Tann'yia kusursuz bir uyum iginde ya§adilar. 

Ama bugiinku durum bundan gok farklidir' Ne olmu^tur*^ 



Nerede Bir Hata Oldu? 
B u sorunun dogru yaniti §udur: Bir insanyoh4yla diinyaya gimah 

girdi ve giinahydluyla da diinyaya dlim girdi.*^ 
i lk insanlar olan Adem 'le H a w a ' y a buyiik bir ozgiirliigiin yam sira 

ciddi bir uyari da verilmi§ti: "Ama iyiyle kotiiyii bilme agacmdan 
yeme. Qmliii ondanyedigin giin kesinlikle oleceksin. Bu sadece 
Tann bunu boyle soyledigi igm, insanm Tann'nm soylediklenne itaat 
edip etmeyecegini gormek igin ideal bir smavdr Ancak §eytan, 
H a w a ' y i Tann'nm sozlenne inanmayip itaat etmemek uzere ayartti 
ve H a w a da §eytan 'm soylediklenne gore yaptr Kadm agacin 
meyvesinin giizel, yemek iqin uygun ve hilgelik kazanmak igin gekici 
oldugunu gordii. Meyveyi koparip birazyedi. Yanmdaki kocasma da 
verdi. Kocasi da yedi. 

i§te 0 anda "diinyaya giinah girdi." Insan bilingli bir §ekilde 
itaatsizlik ederek kendini Tann'dan uzakla§tirdi. Adem'le H a w a , 
Tann 'y i sevmekyenne0 'ndankorkmayaba§lad i la r : ...RAB Tann 'mn 
sesini duydular. O'ndan kagip agaglarm arasma gizlendiler.*'^ 
Kendilerinden emin, giivenli ve mutlu olacak yerde gunahlan onlara 
kendilerini utanmi§, suglu ve korkulu hissettirdi. 

Ancak Tann insan itaatsizlik ederse olecegini soylemijti ve insan 
oldu. Olum aynlik demektir ve o korkung anda insan Tann'dan 
aynlmi? oldu, yani ruhsal olarak oldti. Fiziksel olarak da olmeye 
ba§ladi, ^imdi artik olmekte olan bir viicutta oli i bir ruh ta§iyordu. 



Ama hepsi bu kadar degildi: Adem'le Havva'nm ^ocuklari onlardan 
miras .olarak kotu bir tabiat ve gunahkar bir karakter aidilar 0 
zamandan itibaren bir nehrin kaynagindaki kiriilik gibi gunahin zehin 
Adem'in soyuna akip yayiidi ve boylece bu yulla giinah hiiinn 
insanlara girdi, giinkii hepsi giinah i^lcdilcr/*'' 

Buradaki (besbelli busayfanin yazan veokuyucusunuda kapsayan), 
0 bnemli •'hepsi" sozcugune dikkat edin B u dunvada hi? 
kar^ila^mayabiliriz ama ortak bir yanimiz vardir o da gunahkar ve 
olmekte oldugumuzdur Giinahimizyokliir dersek. kendi kendimizi 
a/daliriz ve igimizde gergck oiniaz/" ve olmekte olmadigimizi iddia 
edersek gultin? oluruz Gergeklerie oynamak oniari degiijtirmez 

Gunumuzdeki gazete, televizyon ve radyo haberiennm vogu bize 
dunyanin<^ok kcitubirdurumdaoldugugergeginigostenr Toplumdaki 
ijiddet, adaletsiziik, duzensizlik ve kbtuluklen kinamak koiaydir, ama 
digerlenni ele^tirmeden once kendi kendinize kendinizin kusursuz 
olup olmadiginizi ve kutsal bir Tann'yi ho^nut edecek bir bi(;imde 

ya§ayip yajamadiginizi sorun Siz kciidiniz tamamiyla durust, temiz, 
sevgi dolu, ve bencil olmayan bir hayat mi yaijiyorsunuz'' Bu sorularin 
yanitini Tann biliyor, siz de biliyorsunuz' Qiinkii herkesgiinah n^ledi 
ve Tiinn'iun yiiceliginden yoksun kaldi."^ Dogu§tan, tabiatiniz 
itibanyle, yaptiklarmizdan oturu ve yaptigimz se^imlerden oturii bir 
gunahkarsiniz ve bir an once bu gergek ve bunun sonu^lanyla yiiz 
yiize gelmeniz gerekir 



Gunah Ciddi Bir §ey Midir? 
Bir hastaliginiz oldugu ortaya fiktiginda "Ciddi mi'^" sorusunu 

sormak onemlidir. B u soruyu ruhsal hastalik olan gCinah hakkinda 
sormak daha da onemlidir. Insanlarin bazilari giinahkar olduklarini 
ne§'eyle soylerler, ^i inki i bunun ne anlama geldigi hakkinda bir 
fikirleri yoktur. Buna "sadece insanin dogasi olarak" bakarlar ya da 
"herkes yapiyor" ger^eginin arkasina saklanirlar. A m a bu tiir sozler 
gergek soru olan, "Giinah ciddi bir §ey midir' '" sorusuna yanit 
vermekten uzaktirlar. A^agida Kutsal Kitap'm sizi giinahkar olarak 
ele alip hakkinizda soyledigi §eylerden bazilanna bakalim. 

Bozuldunuz. Bunun anlami sizin olabileceginiz kadar kotii 
oldugunuz ya da siirekli her giinahi i§lemekte oldugunuz demek 
degildir. Dogru ile yanli§ arasindaki farki bilmediginiz ya da iyi ve 
yararli i§ler yapamadiginiz anlamina da gelmez. Soylemek istedigi, 
giinahin tabiat ve ki§iliginizin her boliimiinii: kafanizi, iradenizi, 
sevdiginiz §eyleri, vicdaninizi, huylarmizi ve hayal giicunuzii sardigidir 
Yiirek her §eyden ziyade aldaticidir ve gok giiriiktiir. Sorununuzun 
kokij yaptiklanniz degil, kim oldugunuzdur! Gunahkar oldugunuz 
i9in gunah i§lersiniz. 

Kirlendiniz. Kutsal Kitap bu konuda hi? odun vermez: Qinkii 
kotii dii^iinceler, ahlaksizlik, hirsizlik, cinayet, zina, aggozlidiik, 
kotiiliik, hile, sefahat, kiskanghk, iftira, kihir ve akdsizhk igten, 



insanm yiireginden kaynaklanir.^'^ Listede dii^unceler, sozler ve 
davrani§larin da bulunduguna dikkat edin. Bu, Tann 'mn gdziinde 
biitiin giinahlann ayni derecede ciddi oldugunu gosterir. Bazi insanlar 
giinahi sadece adam oldiirmek, zina ve hirsizlik olarak nitelerler, 
ancak Kutsal Kitap giinah hakkinda bu ?ekilde du§iinmeye hakkimiz 
olmadigini bize agikga gosterir. Gunah, T a n n ' n i n kusursuz 
standartlarina en§meyen her §eydir. Kusursuza en?meyen biitiin soz, 
du?iince ve davrani^lanmiz gunahtir. §imdi §u soruyu yanitlayin; 
Kim, "yiiregimi saf tuttum; temiz ve giinahsizmi " diyehilir?''" Siz 
diyebilir misiniz*^ Eger diyemiyorsaniz, kirlenmi§siniz demektir. 

Kust»hsimz. Kutsal Kilapgiinahinyasasizlik oldugunu,Tmn'nm 
otoritesi ve yasalarina bilerek isteyerek kar^i koyma oldugunu ogretir. 
insanlann koydugu higbir yasa, sizi yalan sbylemeye, hile yapmaya, 
temiz olmayan §eyler du§iinmeye, ya da herhangi ba§ka bir bigimde 
giinah i§lemeye zorlamaz. Giinah i^lemeyi siz segersiniz 

Tann'nin kutsal yasalanna kar§i gelmeyi kendiniz segersiniz 
Tann'ya itaatsizlik etmeyi siz bilerek, isteyerek segersiniz ve bu 
yaptiginiz gok ciddi bir §eydir, giinku Idnn add hiryargiglir, oyle bir 
Tanridir ki, her giin 6/ke sagar.^^ Tann giinah kar§isinda asia 
yumu?ak davranamaz ve bir tek giinahin bile cezasiz kalmayacagindan 
emin olabilirsiniz 

Tann'nm gunaha verdigi cezanin kuguk bir pargasini (biz bazen 
onu anlayamasak bile) bu dunyada gekenz. Ama buyuk ceza oldukten 
sonra venlecektir, Yargi Gununde her birimiz kendi adi/ia Tann 'ya 
hesap verecektir. 



Buradan Nereye Gidecegim? 
Oldukten sonra neler olacagina dair bir suru fikir vardir Bazilari 

hepimizin yok oldugunu, bazilari ise hepimizin cennete gittigini 
soylerler. Digerleri gunahkar ruhlarin cennete uygun bir hale gelene 
kadar haziriandiklari bir yere gittikierine inanirlar Ancak Kutsal 
Kilap'tabu diijiincelerden hi^binni destekleyecek ayetlerbuiunmaz. 

Bunun yerine, §unu okuruz: hisanlarin kaderi hir kez d/mek ve 
ondan sonrayargilatimaktir." Tanri 'yla dogru bir ilijkide olanlar, o 
zaman sonsuzlugu Tann'nin gorkemli huzurunda ge^irmek igin 
cennete buyur edileceklerdir. Biiti in digerlen yargi giinUnde O 'nun 
varligmdan ve giicuniin yiiceliginden uzak kalarak sonsuza dek 
mahvolma cezasina garptirdacaklar.^^ Kutsal Kitap'ta bu durum 
i9in kullanilan en yaygin sozciik "cehennem"dir. Cehennem hakkinda 
dort onemli ger^ek vardir: 

Cehennem ger^ektir. Sadece "din adamlan tarafindan uydurul-
mu§" bir jey degildir. Kutsal Kitap cennetten soz ettiginden daha 90k 

cehennemden soz eder ve cehennemin ger9ekligi konusunda h i9bir 

§i iphe b i rakmaz . Insanlar in cehenneme gilme yargisina 
garptirilacaklarini ve cehenneme atilacaklarini soyler. 

Cehennem korku verici bir yerdir. Kutsal Kitap'ta. bir i^kence 
yeri, ate^li bir firm; sonsuz yanma yeri ve sonmeyen ale^ olarak 
tanimlanir." Orasi, i9inde aglayi^ ve di^giciriisi olan ve gecegiindiiz 



rahat olmayan bir aci gekme yendir.'" Bunlar korkung ama gergek 
sozlerdir. Cehennemdekilerin biitun iyiliklerle alakalan kesilir, Tann 
tarafindan lanetlenirler ve Tann ' nin huzurunun getirdigi en kugiik bir 
yardimdan bile uzaklajtinlirlar. 

Cehennem kesin sondur. Cehenneme giden bijliin yollar tek 
yonliidiirler Oradan giki^ yoktur, Cennetle cehennem arasinda hiiyiik 
hiriigiinimyerle^tirilmiftir.-^ Cehennemdeki korkungluklar, yalnizlik 
ve istirap, insanlan temizlemek igin degil sonsuza dek cezalandirmak 
igindir! 

Cehennem adildir. Kutsal Kitap bize Tann'nin cJiinyayi adalctic 
yargilayacagim-^ vegiinahkarlan cehenneme gbndermekte tamamiyla 
adil oldugunu sbyler. Tann onlara kendi isteyip segtiklen ^eyi vermi§tir. 
Onlarbu dunyada Tann 'yi reddederler, Tann dabbur dtinyadaonlan 
reddeder. Tannsiz bir ya?am siirmeyi segerler; O da onlann bu 
segimim onaylar- sonsuza dek. Tann'nin adil olmadigini ya da haksiz 
oldugunu sbylemek dogru degildir! 

B u korkung gergeklerin i§iginda/A?c77'de bir grup insana somlan 
bir soru hakkinda dikkatlice du§iinmeniz gerekir: Cehennem 
cezasmdan nasi!kagacaksmiz'P'^ 



Dinin Bir Faydasi Olabilir Mi? 

Insanin dindar iiayvan oldugu soylenir Encyclopedia of Reli
gion and Ethics (Din ve Ahlak Ansiklopedisi) insanlarin dinsel 
ozlem ve duygularini tatmin etmeye ^abasiyla ba§vurdugu yiizlerce 
yontemi listeler Insanlar giine§e, aya ve yildizlara; yeryiiziine, 
ate^e ve suya; aga?, ta§ ve metalden yapilmi§ putlara; baliklara, 
ku^lara ve hayvanlara, kendi sapik du§lerinin urtinu olan sayisiz 
tann ve ruhlara tapmi^lardir Digerlen gergek Tann'ya turlu ^e^itli 
kurbanlar, torenler, dinsel ayinler ve toplantilarla tapmaya 
gali§mi§lardir. Ancak "din" ne kadar i9ten olursa olsun en az ii? 
nedenden otiirii insanin giinah sorununu asla fozemez. 

D i n T a n n ' y i asla ta tmin edemez. Din insanin kendisinin 
Tann'yla dogru bir il i jki i?inde olmak ifin yaptigi bir 9abadir. 
Ancak biitiin bu ?abalar bo§unadir f i inki i insanin en iyi cjabalari 
bile hatalidir ve Tann ifin kabul edilmez niteliktedir. Kutsal Kitap 
bu konuda gok agiktir: Yaptigimiz hiitim lyilikler hile Tann igin 
kirli pagavralar gibidn:"' Tann kusursuzluk istemindedir ve din 
boyle bir istemi kar^ilayamaz. 



Din giinahi asla ortadan kaldiramaz. Erdemlenniz asla 
kotuliiklerinizi silemezler. Iyi davrani§lar, iyi i§ler ve sevaplar asla 
kotulerini yok edemezler. Eger ki^i Tann'yia dogru bir ili§ki igine 
girerse bu kimse ovimmesiri diye kendi yaptigi iyi i^Terin sonucu 
degi/dir.^^ Vaftiz veyasunnet olmalar, kiliseye veya camiye gitmeler, 
dualar etmeler veya namaz kilmalar, oruglar tutmalar veya hacca 
gitmeler, zaman ve gaba harcamalar, Kutsal Kitap ya da Kur 'an 
okumalar, ya da her ne olursa olsun higbir §ey bir tek gunahi yok 
edemez. 

Din insanin giinahkar dogasini asla degi^tiremez. Ki§inin 
davranijlari, sorunun ash degil, belirtisidirler. Insanin sorununun ozii 
kendi kalbidir. Dogasi bakimindan insanin kalbi yoz ve bozuktur. 
Kiliseye veya camiye gitmek, dinsel torenlerde yer almak size kendinizi 
iyi hissettirebilir ama sizi lyi yapamaz Kirliden temizi kim gikarahilir'^ 
Hig kimse 

Yukanda sozii gegen dinsel etkinliklenn bazilari kendi kendilerine 
" i y i " dirler. Ornegin, kilise toplantilanna gitmek, Kutsal Kitap\ 
okumak ve dua etmek dogrudur gunku bunlan yapmamizi bizlere 
Tann soylemi^tir. A m a kendmizi Tann ile sahip olmaniz gereken 
tiirde bir ili§kiyesokmak igin bunlara giivenemezsiniz. Bunlann boyle 
bir §ey yapmaya giiglen olmadigi gibi bunlara guvenmek de giinah ve 
suglanmamza bir jeyler ekler 



Sorunun Bir ^oziimu Var Midir? 
Evet, vardir' Tann bizlere gozumu vermi^tir. Kutsal Kitap m 

temel mesaji sbzlerle ozetlenebilir: (^iinliii Tann diinyayi o l<adar 
goli sevdi /(i, hiricil< Ogiunu verdi. Oyle la, O 'na iman eden/erin 
higlnii malivolmasin, ama hepsi sonsuzya^ama l<avu:^sun/'^ 

Adi l ve kutsal bir Tann'nin giinahi cezalandirmasi gerektigini 
daha once gormujtuk Ama Kutsal Kitap ayni zamanda bize Tann 
sevgidir der/'^ Tann gunahtan nefret ettigi halde gunahkarlari sever 
ve onlari bagijlamayi ister Ancak Tann'nin yasasi ruhsal ve fiziksel 
olumunii talep ederken bir giinahkar nasil olup da adil bir b i 9 i m d e 

bagi^lanabilir'' Bu sorunu sadece Tann 9 0 z e b i l i r d i ve O da zaten bunu 
isa Mesih'te ger9ekle5tirdi. Baba, Ogiunu diinyanm Kurtancisi 
olarak gonderdi. 

Tann'nm Oglu insan dogasini alarak bir insan oldu. Isa tamamen 
insan haline geldigi halde tamamen Tann olarak da kaldi; Kutsal 
Kilap "Tanriligm biitiin dolulugu bedence Mesih'te hulunuyor" 
der.*** H19 insan olmami? gibi tamamen Tann olarak kaldi, ve hi? Tann 
degilmi^cesine tamamen insan oldu. B u yiizden Isa Mesih e^siz bindir 
ve Kutsal Kitap bunu b ir9ok bakimdan dogrular. Annesinin Kendisine 
hamile kalmasi ejsizdi: Dunyasal bir babasi yoktu, Kutsal Ruh'un 
mucizesel guciiylebirbakirenin rahminden dogmu§tu. Sozleri e§sizdi; 



Yc'lkiylc k(>iiii.)lugu igin insanlar () 'nun ogrclisine ^^a.'^ip kalJilar."^ 
Mucizelerinin e^i benzeri yoktu; Halk arasinda rastlanan her 
hastali^i. her died iyile:)tiriy(>rdu"^ ve hatta birkag kez de oluleri 
dinltti Karaktennin de e§i benzen yoktu: Baba Tann'nin Kendisi 
hakkinda, "Sevgili Oghim budur, () 'ndan hofnudum diyebilecegi 
kadar her bakimdan deneiimi:^ ama gunah i^lememi^li. 

Tann'nin Kendismden ho^nut oldugunu soylemesine dikkat edin' 
Bunun anlami Isa'nin bir insan olarak Tann'nin yasasimn butunijnii 
yennegetirdigi vebu yiizden degunahingenrdigigifteoliimcezasinin 
altmda olmadigidir Buna kar^in uydurma bir nedenden oturii 
tutuklanmi§, sahte kanitlarla yargilanmi? ve sonunda da Kudiis ' te 
garmiha genlmi^ti. Ancak olumii ganp ya da kaginilmaz bir rastlanti 
degildi Butun bunlar fanri 'nin oiiceden belirlenmi^aniaci ve onhil-
gisiuyarincagergekle:^mi.'}lcrdi " Baba, Ogul'ugunahin oliimcezasini 
odemes! igin bu dunyaya yollami§ ve Ogul da isteyerek bu diinyaya 
gelmi^ti Isa bu dunyaya geli§ nedenini kendi sozlenyle $6yle ifade 
etmijti: Caninn hirgoklari iigruna fidye olarak vcrmeye geldimJ-
Ya§ami gibi olumu de ejsiz benzersizdi. 

Butun bunlar Isa olunce ne oldugunu ve O'nun olumimun sizin 
igin ne aniamagelebilecegini aniamanizi gok gok onemli kilmaktadirlar. 



i4-

Neden ^armihtaki Oliim? 
Kutsal Kitap'm biitun ogretileri isa'nin olumune ijaret eder. Ne 

kusursuz ya§ami, ne harika ogretileri, ne de gu(;lii mucizeleri Kutsal 
Kitap'm mesajinin odagi degildirler Bunlann hepsi dnemlidirler ama 
isa her §eyden 90k olmek ifin bu dunyaya gelmijtir. O'nun olumunu 
bu denli onemli kilan nedir'' Bunun yaniti, O'nun bizim yerimize 
oldiigii , giinahlanmizi iizenne alip onlarin cezasini ijektigi ve 
Kurtancimiz oldugudur. 

Isa bizim yerimize giinahlarin cezasini pekip olmii^tiir. B u , 
Tann 'n in sevgisinigosteren bir olaydir. Giinahkarlar Tann'nin kutsal 
yasasinin oniinde su^lu, kayip ve (jaresizdirler ve bu durum da her 
gunahin cezalandinlmasini talep ettiren bir durumdur. Tann'nin adil 
gazabindan ka9abilmeleri nasil olur da miimkiin olabilir'' B u soruya 
Kutsal Kitap'm yaniti: Tann bize olan sevgisini §ununla kanitliyor: 
biz dahagiinahkdrken, Mesih bizim iqin oldii.^^ Tann'nin hayretler 
vencikurtan§planinin bir par9asi olarak Ogul olan Tann, giinahkarlarin 
yerini almaya ve onlarin gijnahlannin cezasini 9ekmeye goniillu oldu. 
GUnahsiz olan Tann Oglu, giinahkarlar i9in gonullu olarak aci 9ekti 
ve oldu. Dogni olan dogni olmayanlar igin act gekip oldiiJ* 

Giinahlanmizi ta^iyan Isa. B u da, Tann'nin kutsalligini gostenr. 
Mes ih ' in olumu konusunda sahte olan bir §ey yoktur. Diger insanlann 



gunaKinin cezasi, Tann'nin gunahsiz Oglu 'nun olumu araciligiyla 
tamamen odenmi§ti. Carmihta asiliyken, Tanrim, Tanrim, beninigin 
terkettin? diye bagirdi." O korkun? anda Baba Tann, sevgili Ogluna 
sirtini dbndii ve Ogul da bunun uzenne Tann'dan ayn olmanin 
cezasina katlandi. Bunun Tann 'nin kutsalliginm kusursuzlugunu 
nasil yansittigina dikkat edin. Buti in gunahlar, her gunah ceza-
landinlmalidir ve tsa gunahkarlarin yerini aldiginda sanki bu 
gunahlardan Kendisi sorumluymujcasina onlann hesabini vermek 
zorunda kaldi. Kusursuz bir ya§am ya§ayan tek insan, suglularm gifte 
oliim cezasini gekti. 

Kurtarici olan i sa . B u da Tann 'n in gucunu gosterir. Olumunden 
ug gun sonra Mesih' in, olumden dirili§iyle Tann Oglu oldugu 
kudrede ilan edildi. Dirilmi§ oldugunu birgok inandinci kanitlarla 
elgilere gosierdi'''' ve artik olemeyecegini, oliimiin O 'nun iizerinde 
egemenliksiirmeyecegini bildirdi. Tann, Mesih ' i olumden dirilterek 
O'nun gunahkarlann yerine olumunu, gunahin kusursuz ve turn 
bedeli olarak ve bu olmasaydi sonsuzlugu cehennemde gegirmeye 
mahkum olacak olanlara tamamen ve bedava olarak venlen bir bagi§ 
olarak kabul ettigini giiglii bir jekilde g6stermi§tir. 

A m a butiin bunlarin sizinle ne ilgisi vardir? Siz Tann'yia nasil 
dogru bir i l i jki igine girebilirsiniz? Isa Mesih nasil sizin Kurtanciniz 
olabilir'^ 



B u kitabi buraya kadar okuduktan sonra gerc^ekten Tann'nin 
yargisindan ve cehennemden kurtulmayi istiyor musunuz' Bedeh ya 
da sonuglar ne olursa olsun Tann ile dogru bir ili§kiye girmek istiyor 
musunuz'' Yanit iniz "hayir 'sa okudugunuz sayfalarin onemini 
anlamami§siniz demektir. Bundan otiirii, Tann'dan bu sayfalardaki 
ger^egi size gostermesini isteyerek onlari yeniden, yava§ yava§ ve 
dikkadice okuyunuz. 

Eger Tann size gereksiniminizi g6stermi§se ve kurtulmak 
istiyorsaniz, o zaman Idvhe edip Tann 'ya doniin vc Rahf)iniiz Isa 
Mesih 'e inanin. 

Tovbe etmelisiniz. Bunun anlami giinah konusunda tamamen 
degi§ikliktir. Bunun gergekle^mesi i^in ki§inin kafasinin degijmesi 
gerekir. Kutsal ve sevgi dolu bir Tann 'ya kar§i bir asi ve bir giinahkar 
oldugunuzu itiraf etmenizgerekir. Yureginizin tutumunun degi§mesi, 
giinahinizin kotiiliik ve kirliliginden otiirii ger9ek bir iiziintii duymaniz 
gerekir. Sonra da giinahinizdan vazge^meye razi olmaniz ve ya§ami-
nizin yoniinii degi§tirmeniz gerekir. Tann insanlan tovheyeyara^ir 
i^/eryapmaya gaginr."" Siz de aynen boyle yapmalisiniz. Tann sizin 
vazgefmeye razi oimadiginiz hifbir gunahi bagi§lamaz. Tovbe etmek, 
tamamiyla yeni bir yolda gitmek ve ki§inin biitiin kalbiyle Tann 'yi 
ho§nut eden bir yolda ya§amayi istemesi demektir. 

i s a ' ya imanin iz olmalidir . Bunun anlami ilk once, ha'yiya^ayan 
Tann 'nin Og/iiMesiho/aralc'^ kabul etmek ve/saMesih 'in Tann 'ya 
itaatsizhk iginde olanlar igin oldiigiine^^ inanmaktir. Ikinci olarak, 
Kendi giici i ve sevgisi sayesinde Isa'nin sizi kurtarabilme giici i 



olduguna ve bunu yapmaya istekli olduguna inanmaktir Ugiincu 
olarak, Mesih'e guvenmek, sizi Tann'yla dogru bir ili^kiye sokabilmesi 
i(;in sadece ve sadece O'na bel baglamaktir. Kendi gururlu ve 
giinahkar doganiz, kendi "iyil iginiz" ya da dininize guvenmeyi bir 
yana birakmaniza kar^i 9ikacaktir. Ancak ba§ka bir se^eneginiz 
yoktur. Ba§ka her §eye olan giiveninizi bir kenara atmali ve sadece 
kendisi aracdigiyla Tann 'ya yak/a.^anlan tamamen kiirtarmaya 
giicii yeten Mesih 'e^^ guvenmelisiniz. 

Eger Tann size gereksiniminizi gosterdiyse ve bu arzuyu iginize 
koyduysa o zaman Isa Mesih'e doniin - ve bunu hemen ^imdi yapin! 
ideal olarak ne yapmaniz gerektigini bilmek istiyorsaniz, O'nayiiksek 
sesle dua edin; bu, ne yaptiginizi daha a^ik bir §ekilde anlamaniza 
yardim edecektir. Su^lu, kayip ve (jaresiz bir giinahkar oldugunuzu 
itiraf edin ve butun kalbinizle Isa Mesih'ten sizi kuilarmasini ve 
ya^aminizin Efendisi olarak ya^aminizda Kendisine ait olan yen 
almasini ve giinahtan donmeniz i9in size gii9 vermesini ve Kendisi i9in 

ya§amaniza yardim etmesini isteyin 

Kutsal Kitap, Isa 'nm Rah oldugunu agzinla agikga sOyler ve 
Tann 'nm O 'nu ohimden dirilttigine yiirekten iman edersen, 
kurtulacaksm ve Rah 'he yakaran herkes kurtulacakl/r^- der Eger 
Kurtanciniz olarak ger9ekten Isa Mesih 'e giiveniyorsaniz ve O 'nu 
Rabbiniz olarak kabul ediyorsamz, bu vaatlen size ki^isel olarak 
verilmi§lercesine kendi hayatmiza mal edebilirsiniz! I 27 



§imdi Mesih 'e giiveniyorsaniz sevinmeniz igin birgok harika 
neden vardir. Ornegin, §imdi Tann'yia dogru bir ili§ki igindesinizdir: 
Kutsal Kitap buna "aklanmak" adini verir ve imanla aklandigmiza 
gore, Rabbimiz Isa Mesih sayesinde Tann 'yla bari§mi§ oluyoruz 
der. isa Mesih aracdigiyla giinahlanmz silinmi§tir: O 'na inanan 
herkesingiinahlan O 'nun adiyla bagi^lanir.^^ §imdi artik Tann'nin 
ailesinin bir bireyisiniz: Isa Mesih'e guvenenlerin hepsine Tann 'nin 
gocuklan olma hakki verilmi§tir^^ Sonsuza dek giivencedesiniz: 
Mesih isa 'da olanlara kar§i artik higbir mahkumiyet yoktur. 
Tann'nin Kendisi Kutsal Ruh'un ki§iliginde ya§aminiza gelmi§tir: 
Mesih'/ olumden dirilten Tann 'mn Ruhu iginizde ya§amaktadir.^ 
Bunlar gergekten de buyiik gergeklerdir! 

§imdi yeni ruhsal yajaminizda biiyiimeniz gerekir. Qok yakindan 
ilgilenmeniz gereken dort bnemli konu vardir: 

Dua. §imdi artik Tann'yia Babaniz olarak konu§abilirsiniz, bu 
daha bnceleri yapamadiginiz bir §eydi. O 'na tapinabilir, yiiceligi, 
gucu, kutsalligi ve sevgisi igin O'nu bvebilirsiniz. Bagi§lanmayi her 
gun dileyebilirsiniz. Tann 'nin gocuklari olanlar bile kusursuz 
degildirler, ama gimahlarmizi itiraf edersek, giivenilir ve adil olan 
Tann, giinahlanmizi bagi§layip bizi her giinahtan armdiracaktir." 
Size gbsterdigi iyilikten btiirii O'na her giin tejekkur edebilirsiniz. 



Tann 'ya te§ekkur etmek ifin bir9ok nedeniniz olacaktir, bunlara 
degerlerinin belki de farkma vamiadigimiz giintuk §eyler de dahildirler. 
A m a sizi kurtardigi, sizi ailesine kabul ettigi, ve size sonsuz ya§am 
verdigi i^in O 'na ozel olarak te§ekkur etmek isteyeceksiniz. B u sizin 
iQin asla zor gelmemeli! Aynca O'ndan size kendi ya§aminizda ve 
diger insanlara da kendi ya§amlannda yardimci olmasini, kuwet 
verip yo l gostermesini de isteyebilirsiniz. Ozellikle bir zamanlar sizin 
oldugunuz gibi, §u anda Tann'dan uzak olan tanidigimz diger 
insanlar i^in dua etmelisiniz. 

Kutsal Kitap'i etiit etmek. Siz Tann 'yla dua ederken konu-
§ursunuz, O sizinle Kutsal Kitap araciligiyla konujur. B u yiizden 
Tann 'yi my in ho^nut ettigini ogrenmek igiri^^ Kutsal Kitap' i her gun 
okumaniz 90k onemlidir. Bunu yaptik9a okuduklannizm anlammi 
anlamaniz ve bgretilerine itaat etmenize yardim etmesi i9in Rab'den 
yardim isteyin k i , bununla beslenip buyiiyerek, kurtulu§a eri^e-
siniz. Kutsal Kitap'i etut etmeye ba?larken yardima ihtiyaciniz varsa 
kitabin son sayfasinda sozii ge9en yardimci kitaplan size gbndermemizi 
bizden isteyin. 



Diger inanlilar'la bir araya gelmek. $imdi artik Tann'nm 
ailesinin bir bireyi oldugunuza gore Tann, karde§lerinizle sik sik bir 
araya gelmenizi ister! Bir araya gelmekten vazgegmeyelim... 
hirbirimizi yiireklendirelim.'^'^ Bunun anlami en kisa zamanda 
yakininizdaki bir tnanlilar topiuluguna katilmanizdir. Katilmaniz 
gereken toplulugun hangisi olduguna karar vermek her zaman gok 
kolay bir §ey degildir. Sizin katilmayi isteyeceginiz tnanlilartoplulugu 
bu sayfalarda okumakta oldugunuz ger9eklere inanan ve bunlari 
ogreten bir topluluk olmalidir. B u k i tap9igi veren ki§i size bu konuda 
yardimci olabilir. B u toplulukta Tann hakkinda daha 90k §eyler 
ogrenecek, digerlerinin deneyimlerinden yararlanacak, Tann'nin 
Mesih inanci 'nin ayrintilan hakkindaki yol gostermelerinin onemini 
daha iyi anlayacak ve Tann'nin size vermi§ oldugu ruhsal armaganlar 
ve yetenekleridigerlenyle payla§manm verdigi sevinci ke§fedeceksiniz. 
Sizin inanlilar topiuluguna, tnanlilar toplulugunun da size ihtiyaci 
vardir! 

Hizmet. §imdi Rabbiniz Tann'ya biitiin kalbinizle ve biitiin 
nihiinuzla hizmet etmek sizin igin bir ayncalik olacaktir.Tann 'nin 
bizi kurtanp kutsal bir ya^ama gagirdiginf^ her zaman hatirlayin. 
Kutsal bir ya§ami birinci plana aim; kutsal olmamiz Tann'nin 
istegidir.'^'' Sonra Tann'nm size verdigi ruhsal armaganlan O'nun 
hizmetinde kullanma yollarini arayin; bizler iyi i^lerin.yolunda 
yiiriiyelim diye Mesih Isa 'dayaratildik."^^ Son olarak Rab 'bin sizin 
igin neler yaptigini diger insanlara soylemek i9in oniiniize 9 ikan 



firsatlari kafirmayin/" Diger insanlara Mesih'ten soz etmek, O'na 
giivenenler igin sadece bir gbrev degil, gok giizel ve heyecan verici 
bir deneyimdir! 

Artik bundan sonra ya^aminizin her alaninda sizi karanliktan 
Kendisinin §a§dacak i^igina gagiran Tann 'nm erdemlerini ilan 
edecek hir bigimde ya§aym!^°° 

O K U Y U C U KUPONU 

Degerli Okuyucumuz, 

Yayinimiz ilginizi gektiyse veya ondan yararlandiysaniz, bu bizi gok 
memnun etti. Buna benzer bâ ka kitap ve kitapgiklarimiz da var. 
Kitap listesi veya tanitim bro§uru isterseniz bize yazin. Inang ile 
ilgili veya buna benzer ya§amsal onemi olan sorulariniz varsa, 
mektubunuzu bekliyoruz. Anketi dolduran tiim okuyucularimiza 
hirer kiigiik hediye gbnderecegiz. 

A N K E T — Liitfen ilgili kareleri i§aretleyinlz. 

1. Nihai Sorular kitabinin dilini ve konusunu nasil buldunuz? 
• Kolay • Orta • Giig 

2. Ya§iniz? • 18'den kuguk • 18-25 • 26-40 • 40'tan buyuk 
3. Egitim durumunuz? • ilk • Orta • Lise DYuksek 
4. Cinsiyetiniz? • Kiz • Erkek 
5. Medeni haliniz? • Bekar • Evli 
6. incil Mektupla^ma Kursu'nuzun adresime iicretsiz olarak gonde-
rilmesini istiyiorum. • Evet • Hayir 
7. Kitap listesi ve tanitim bro§iirunuzun adresime gonderilmesini 
istiyorum. • Evet • Hayir 
8. isa Mesih'e inanmaya ba§ladim. Bana yardim edecek bir kitap 
verirmisiniz? • Evet • Hayir 

isim, Soyadi: 

Adres: 

§ehir: 

Sayfayi kesiniz veya fotokopi gekiniz ve 
R K . 107 Kiziltoprak, Kadikoy - istanbul'a 

gonderiniz. 
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NIHAI 
SORULAR 

J o h n B l a n c h a r d 

Saglik, parasal durumlar, aile, gelecek... i 
Y a § a m sorularla doludur. \ 

Ben kimin? Neden buradayim? Nereye gidiyorum? 
Ya^amin bir amaci var mi?" gibi daha derin sorular da vardir. 

A m a sorulabilecek en derin (nihai) sorular T a n n hakkmdadir. 
Tann var midir? Varsa nasddir? Tann'yi taniyip O'nun giicUnii 
hayatimda ya§abilir miyim? Eger bunlar gergekle§ebilecek 
^eylerse nasil gergekle§ebilirler? 

B u kitapgik bu tiir sorulari ele alir ve onlari basit, 
a^ik ve direkt olarak yanitlar. 

Dikkatle okuyun. Ya§aminizi sonsuza dek degi§tirebilir. 

ISBN 975-7889-01-61 

Turkish 


